
Beneficjent : Zespół  Szkół Gastronomiczno- 
Hotelarskich w Gdańsku  

wrzesień 2013- grudzień 2014  

 



 

Patronat nad projektem:     
Stowarzyszenie Kucharzy Polskich 

 

Patronat nad stażem zagranicznym: 

Kuratorium Oświaty w Gdańsku  

 
 

Wartość uzyskanego dofinansowania: 102 000 Euro 

 



vTECHNIK HOTELARSTWA – 15 UCZNIÓW, 
 

vTECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH – 14 UCZNIÓW, 
 

vKUCHARZ (ZASADNICZA SZKOŁA 
ZAWODOWA) – 5 UCZNIÓW  
 

 



v Zdobycie umiejętności i doświadczenia zawodowego 
zagranicą, 

v Zapoznanie z kulturą pracy i technikami pracy 
obowiązującymi w zakładach pracy zagranicą, 

v Nauka języka obcego z naciskiem na słownictwo 
branżowe, kształcenie umiejętności posługiwania się 
językami obcymi,  

v Wzrost mobilności i elastyczności na rynku pracy, 

v Wzrost szans na rynku pracy, 

v Wzrost motywacji do dalszej nauki, 

v Wzrost samooceny i poczucia własnej wartości. 

v Promocja tolerancji i otwartości na inne kultury i 
wartości.  

 



vKurs języka hiszpańskiego zawodowego, 
vSzkolnie z zakresu języka angielskiego 

zawodowego, 

vWarsztaty psychologiczne, 

vWykłady z kulturoznawstwa (sztuka, historia, 
kuchnia), 

vEtyka pracy, 

vProgramy unijne.  



vOkres trwania stażu – 4 tygodnie. 

vTermin: maj, czerwiec 2014. 

vWyjazd w dwóch grupach po 17 uczniów 
każda z 2 opiekunami. 

vStaże w zakładach gastronomicznych i 
hotelarskich w Grenadzie, Andaluzja, 
Hiszpania. 

vRealizacja programu kulturowego.   



vZagwarantowanie stosownych miejsc staży; 

vZagwarantowanie zakwaterowania, 
wyżywienia, transferów lotniskowych, opieki 
medycznej; 

vOrganizacja i realizacja programu 
kulturoznawczego; 

vZagwarantowanie opiekuna grupy; 

vWspólny monitoring stażu; 

vWspółpraca w obiegu dokumentów.  



vHotele typu butikowego;     

vHostele, 

vBary typu bistro, 

vRestauracje.  

 

Wszystkie uważnie wyselekcjonowane, 
cieszące się renomą wśród klientów, wśród 
nich posiadające rekomendację Trip Advisor i 
Michelin. 







vZwiedzanie Granady: katedra, kompleks 
zamkowo-pałacowy Alhambra, jakskinie 
Sacromonte, graffiti tour, tapas tour, udział w 
lokalnych świętach; 

vWycieczka do górskich wiosek Alpujarras; 

vZwiedzanie Malagi; 

vZwiedzanie Kordowy; 

vZwiedzanie nadmorskiego miasteczka Nerja i 
kompleksu jaskiń.  





vZdobycie nowych umiejętności zawodowych 
w branży gastronomicznej i hotelarskiej. 

vUzyskanie dokumentów potwierdzających 
nabyte umiejętności zawodowe: Europass 
Mobilność, referencji z zakładów pracy, 
certyfikatów językowych.  

vZwiększenie szans i konkurencyjności na 
rynku pracy. 

vUzyskanie mobilności na rynku pracy.   



vRozwój kompetencji językowych  w zakresie 
języka angielskiego i hiszpańskiego. 

 

vPokonanie barier w posługiwaniu się językiem 
obcym w sytuacjach życia zawodowego i 
codziennego. 

 

vWzrost motywacji do rozwoju kompetencji 
językowych. 

 

 



v Rozwój umiejętności społecznych i rozwój 
osobisty.  

v Wzrost samooceny - wzrost wiary we własne 
możliwości, pokonywanie trudności.

v Wzrost motywacji do dalszego rozwoju 
zawodowego, zdobywania umiejętności i 
doświadczeń. 

vWzrost tolerancji i otwartości na nowe kultury, 
chęć poznawania innych kultur. 

v Wzrost umiejętności współdziałania w grupie i 
postaw prospołecznych, działań na rzecz szkoły.  
 

 



vPromocja szkoły w środowisku – publikacje 
artykułów w portalach branżowych i 
lokalnych, organizacja podsumowania staży z 
udziałem przedstawicieli władz oświatowych i 
środowiska branżowego. 

vWzrost prestiżu szkoły w środowisku 
lokalnym i zagranicznym – pozytywna ocena 
stażystów w hiszpańskich zakładach pracy.  

vAtrakcyjność oferty edukacyjnej – staże 
zagraniczne, nauka dodatkowego języka 
obcego. 

 

 

 

v



vPromocja rezultatów projektu – promocja 
szkoły w środowisku lokalnym. 

vAktywizacja uczestników projektu w 
działaniach na rzecz szkoły oraz konkursach 
przedmiotowych. 

vWzrost zainteresowania szkołą w środowisku 
- wzrost naboru do klas I. 

vNawiązanie ściślejszej współpracy z lokalnym 
środowiskiem branżowym i parterem 
zagranicznym – wzrost wymiaru 
europejskiego szkoły.  





Anna Pawelec 
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku  

Koordynator projektu  


